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Číslo Okruh k odborné rozpravě (s portfoliem) Literatura (všechny tituly jsou 
dostupné ve studovně PdF MU nebo 
v e-zdrojích) 

1 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete, v čem spočívá spor mezi 
teorií a praxí geografického vzdělávání.  

Butt (2019) 

2 Vysvětlete, v čem spočívá geografické 
myšlení a na příkladu vybraného 
tematického celku učiva prokažte, jak 
geografické myšlení žáků rozvíjíte v praxi. 

Lambert (2017) 

3 Stručně popište obsah a vysvětlete účel a 
hlavní myšlenky Mezinárodní charty 
geografického vzdělávání. 

http://www.igu-cge.org/charters/ 

4 Charakterizujte a zhodnoťte pojetí a 
strukturu geografických vzdělávacích 
obsahů v RVP ZV.  

https://www.edu.cz/rvp-ramcove-
vzdelavaci-programy/ 

5 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete požadavek progrese v 
geografickém vzdělávání. 

Taylor (2017) 

6 Vysvětlete, v čem spočívá koncept 
udržitelnosti a na příkladu vybraného 
tematického celku učiva prokažte možnosti 
integrace environmentální výchovy do výuky 
geografie. 

Morgan (2017) 

7 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
využití globálního (rozvojového) vzdělávání 
ve výuce geografie.  

Hopkin (2017) 

8 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
začlenění konceptu místa do výuky 
geografie.  

Freeman & Morgan (2017) 

9 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 

Bustin (2017) 



 

 

 

 

 
 

využití různých výukových metod ve výuce 
geografie.  

10 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
inkluze a diferenciace v geografickém 
vzdělávání. 

Hughes & McDuff (2019) 

Ferretti (2017) 

11 Vysvětlete systém organizace zeměpisné 
olympiády, specifikujte možnosti přípravy 
učitele a žáka na soutěž, popište konkrétní 
postup přípravy školního kola. 

Kučerová (2016) 

Krtičková & Jelen (2021) 

12 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
využití Bloomovy taxonomie kognitivních 
cílů ve výuce geografie.  

Rawlings Smith (2017, s. 267-270) 

Ferretti (2017, 169-173) 

13 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
hodnocení žáků ve výuce geografie.  

Weeden (2017) 

14 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
využití terénní výuky v geografickém 
vzdělávání.  

Svobodová et al. (2019, s. 9-14) 

Widdowson (2017) 

15 Představte zdroje, s jejichž využitím je 
možné připravovat výuku geografie, 
charakterizujte jejich obsah, zhodnoťte 
jejich kvalitu a navrhněte vybraná kritéria 
pro jejich hodnocení.  

Rayner (2017) 

 

16 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
začlenění badatelsky orientovaných přístupů 
do výuky geografie. 

Roberts (2017) 

17 Na příkladu vybraného tematického celku 
učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti 
využití geoinformačních technologií ve 
výuce geografie.  

Fargher (2017) 

Mísařová et al. (2021) 

 

18 

Na příkladu konkrétních výzkumů 
charakterizujte možnosti využití výsledků 
výzkumu v geografickém vzdělávání pro 

Puttick (2017) 



 

 

 

 

 
 

plánování, realizaci a hodnocení výuky 
geografie. 

19 Charakterizujte klíčové dovednosti a 
možnosti dalšího vzdělávání učitelů 
geografie. 

Hill & Jones (2017) 

20 Charakterizujte nejdůležitější etapy 
historického vývoje geografického 
vzdělávání.  

 

Stuchlíková & Janík et al. (2015, s. 
260-270)  

Turkota et al. (1980, s. 25-35) 
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